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I. Общи условия и принципи на приложение 

Чл. 1 Тракийски университет се ангажира и активно насърчава мерки за 

постигане на безопасна и здравословна среда, в условията на която академичния 

състав, студенти и служители работят, извършват научноизследователска 

дейност, и се обучават. 

Чл. 2 Тракийски университет поставя акцент върху стремежа си да провежда 

своята преподавателска и научноизследователска дейности, в съответствие с 

действащите закони и разпоредби за здраве и безопасност на работното място, и 

в съответствие с разумните практики. 

Тъй като изследванията в лабораторни условия включват използването на 

регулирани и потенциално опасни материали и оборудване, достъпът до 

посочените помещения е с регулиран достъп, като под ръководството на 

упълномощени хора се извършват конкретните дейности и изследвания. 

Чл. 3 Настоящият правилник е приложим и е в сила за всички структурни звена 

на Тракийски университет, служители, студенти, преподаватели и посетители. 

С предвидените текстове се въвеждат общи принципи за работа, достъп, 

превенция и мерки за стимулиране подобренията на безопасността и здравето 

на работещите за: 

 превенция на професионалните рискове; 

 защита на безопасността и здравето; 

 информиране, консултации, обучение; 

 балансирано участие. 

Чл. 4 Настоящият правилник е разработен в съответствие с предписанията в 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд и е приложим за 

действащите лаборатории в Тракийски университет. 

II. Общи изисквания за осигуряване на здравословни 

и безопасни условия на труд 

Чл. 5 Предоставените на лабораториите в Тракийски университет материална 

база, технически средства и компютърно-информационни ресурси са 

собственост на Тракийски университет, представлявано от Ректора. 

Всяко техническо средство и компютърно-информационен ресурс се стопанисва 

от персонала на лабораториите. 

Чл. 6 Функции на действащите лаборатории при Тракийски университет са: 

 специализирано подпомагане на учебния процес чрез провеждане на 

лабораторни или практически занятия;  

 специализирано подпомагане на научноизследователската дейност; 

 специализирани анализи по заявка от външни за Тракийски университет 

възложители; 

 следдипломно обучение на специалисти. 

Чл. 7 Основните дейности в действащите лаборатории при Тракийски 

университет са: 
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 провеждане на лабораторни изпитания на проби, свързани с учебната 

дейност; 

 провеждане на лабораторни изпитания на проби, свързани с 

научноизследователската дейност; 

 провеждане на лабораторни изпитания на проби, свързани с обслужване 

на външни за Тракийски университет възложители/организации; 

 специализирано да подпомагат учебния процес в Тракийски университет, 

като допускат групи студенти и преподаватели да провеждат 

лабораторни анализи и/или учебна практика; 

 подпомагане курсовете за следдипломно обучение на специалисти от 

външни за Тракийски университет организации. 

Чл. 8 Въз основа на допълнителни споразумения, Тракийски университет дава 

възможност на заинтересовани преподаватели, студенти и инвеститори да 

ползват кадровия и техническия потенциал на научноизследователските 

лаборатории. 

Чл. 9 Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд се извършва 

съобразно спецификата на провежданата дейност и изискванията на 

техническото, технологичното и социалното развитие с цел защитата на живота, 

здравето и работоспособността на работещите лица в лабораториите на 

Тракийски университет. 

Чл. 10 Тракийски университет осигурява здравословни и безопасни условия на 

труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително: 

 превенция на професионалните рискове; 

 предоставяне на информация и обучение; 

 осигуряване на необходимата организация и средства. 

Чл. 11 Работните места следва да отговарят на минимални изисквания за 

осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, включително 

условия за опазване на здравето на работещите лица и осигуряване на 

безопасност, като: 

 работното място и работното оборудване се поддържат в техническа 

изправност, а всички неизправности, които могат да засегнат 

безопасността и здравето на работещите, се отстраняват във възможния 

най-кратък срок; 

 работното място и работното оборудване и пътищата към тях се 

почистват редовно; 

 защитното оборудване и средствата за колективна и лична защита 

редовно се проверяват и се поддържат в изправност; 

 пътищата към аварийните изходи и самите изходи се поддържат 

свободни по всяко време. 

Чл. 12 Работното оборудване е подходящо за извършваната работа, поддържа се 

и своевременно се ремонтира през целия период на използването му и след 

извеждането му от експлоатация, така че да не застрашава здравето и 

безопасността на работещите. 
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Чл. 13 Вещества, суровини и материали, които притежават свойства, създаващи 

риск за здравето, се използват само по технологии, които ефективно предпазват 

работещите от заболявания и злополуки. 

III. Задължения за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд 

Чл. 14 При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд Тракийски университет като работодател: 

 оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите, 

включително избора на работно оборудване, използването на химични 

вещества и препарати и организацията на работните места в 

лабораториите; 

 в съответствие с оценката на риска и при необходимост да планира и 

прилага превантивни мерки и методи на работа и производство; 

 създава необходимата организация за осъществяване на наблюдението и 

контрола по изпълнението на планираните мерки; 

 осигурява ефективен контрол за извършване на работата без риск за 

здравето и по безопасен начин; 

 не допуска до местата, където съществува сериозна или специфична 

опасност за здравето и живота, лица, които не са подходящо обучени, 

инструктирани и екипирани. 

Чл. 15 Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, 

както и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от 

неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от Тракийски 

университет, в качеството си на работодател инструкции. 

Чл. 16 Работещите в лабораториите при Тракийски университет, в съответствие 

със своята квалификация и дадените им инструкции са длъжни: 

 да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните 

вещества и материали, транспортните средства и другото работно 

оборудване; 

 да използват правилно дадените им лични предпазни средства и 

специално работно облекло и след употреба да ги връщат на съответното 

място за съхранение; 

 да използват правилно и по предназначение и да не отстраняват, 

прекъсват, изключват или променят самоволно средствата за колективна 

защита и предпазните устройства, с които са оборудвани машините, 

апаратите, инструментите, предприятието или сградата; 

 да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни 

лица за всяка възникнала обстановка при работа, която може да 

представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички 

неизправности в средствата за колективна защита; 

 да съдействат на работодателя, на съответните длъжностни лица и/или на 

представителите на работещите по безопасност и здраве при работа при 

изпълнението на мероприятията за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд и на предписанията, дадени от контролните 

органи. 
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IV. Достъп до лаборатории при Тракийски университет 

Чл. 17 До работа в лаборатории на Тракийски университет се допускат лица, 

отговарящи на следните условия: 

 Навършили 18 години; 

 Придобили са правоспособност и имащи необходимата квалификация за 

самостоятелна работа за съответното работно място; 

 Подготовката на персонала трябва да се провежда в съответствие с 

изискванията на съгласувани и утвърдени учебни програми; 

 Персоналът, работещ в лабораториите, следва да бъде обезпечен 

съгласно съществуващите норми, с работно облекло, специални работни 

обувки и индивидуални средства за защита и е длъжен да ги използва по 

време на работа.   

Чл. 18 Забранява се допускането в лаборатории на Тракийски университет на 

лица, които: 

 Не са инструктирани и обучени по безопасността, хигиената и 

противопожарната охрана. 

 Не са снабдени или не използват изискващите се лични и други 

предпазни средства. 

 Имат противопоказни заболявания спрямо работата или условията, при 

които тя трябва да се извърши. 

V. Отношения с външни организации/партньори 

Чл.19 Партньори могат да бъдат външни за Тракийски университет 

организации. 

Чл. 20 За изпълнението на договорните задачи с външни организации се 

формират изследователски колективи за определен срок. Създаденото 

партньорство е в условия на взаимно съгласие относно разработваните проекти 

и състава на екипите, изпълняващи проектите. 

Ръководителят на изследователски колектив: 

 Организира работата за изпълнение на неговите задачи, 

 Изразходва средствата, определени за изпълнението на задачите на 

колектива, 

 Отчита изпълнението на задачите на колектива. 

Чл. 21 Партньорството с външни организации е в условия на взаимна полза, 

включително: 

 получаване на съдействие (експертно и материално) в натрупването на 

опит, компетенции и стаж; 

 получаване на съдействие при осъществяване на контакт и договаряне на 

проекти с други външни организации, включително образовятелни 

институции. 

Чл. 22 Ползите за партньорите на лабораториите при Тракийски университет са: 

 провеждане на консултации и обучения на членове и служители на 

партниращата организация; 
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 достъп до резултати, получени в рамките на съвместни проекти, 

включително права за ползване и разпространение на резултати и 

продукти в съответствие с договореностите. 

Чл. 23 Когато едно работно помещение или оборудване, работна площадка или 

работно място в лаболатории на Тракийски университет, се използват от 

няколко предприятия или организации, работодателите съвместно по писмена 

договореност осигуряват здравословни и безопасни условия на труд, 

информират се взаимно за рисковете при работа и координират дейностите си за 

предпазване на работещите от тези рискове. 

VI. Преходни и заключителни разпоредби 

Чл. 24 Настоящият Правилник е приет с решение на Академичния съвет на 

Тракийски университет, от 14.12.2016 година (Протокол № 9/14.12.2016) и 

влиза в сила от датата на приемането му. 

Чл. 25 Прекият контрол по изпълнението на този правилник се осъществява от 

Ръководител катедра, към която функционира лабораторията или от 

упълномощени от него служители.  

Чл. 26 За всички неуредени в настоящия Правилник въпроси се прилагат 

правилата на българското законодателство. 

 

 

 


